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سنتی  ی آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و های شخصیت در تنیدگی و مقایسه نقش ویژگی 

 .دارای بازگشت

  و بتول زادمهر  علی فرنام

 چکیده

های بسیار جهت درمان  های اخیر باوجود تالش در سال. کنند  کننده استفاده می عبارت اختالل بازگشت متخصصین برای توصیف اعتیاد از

ها، باورها و سایر ابعاد شناختی در این زمینه نقش  نگرش. های درمانی هستیم اختالل وابستگی به مواد، همچنان شاهد بروز روزافزون شکست

ی آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی  های شخصیت در تنیدگی و مقایسه ویژگی  این پژوهش با هدف بررسی نقش. مهمی دارند

 .زگشت انجام شددارای با

  بود که به (نفر سنتی 2  نفر صنعتی و  2  )نفر  42 مطالعه شامل  نمونه مورد. بین بود ای و پیش روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه

و مقیاس تنیدگی میمورا و ( 111 )های شخصیت گلدبرگ  ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی. گیری در دسترس انتخاب شدند صورت نمونه

وتحلیل قرار  گام و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه به ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون گام داده. بود( 224 )یفث گر

 .گرفت

رنجوری  گرایی و روان مداری، برون مثبت و وظیفه بینی کننده تنیدگی رنجوری پیش های شخصیت، روان نتایج نشان داد که از ابعاد ویژگی

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نیز نشان . بینی کننده تنیدگی منفی در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی دارای بازگشت است پیش

 .کنند و افراد وابسته به مواد صنعتی تنیدگی بیشتری را تجربه می. داد که تنیدگی در دو گروه تفاوت معناداری دارد

شود افراد تنیدگی کمتری را تجربه کنند و از  د وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی از سوی درمانگران باعث میهای افرا توجه به ویژگی

 بازگشت آنان به مصرف مواد پیشگیری شود

 . بازگشت ،های شخصیت، تنیدگی، موادصنعتی و سنتی ویژگی :کلیدی واژگان
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The Role of Personality Characteristics in Stress and its Comparison between 

Individuals Dependent on Synthetic and Opioid Drugs with Relapse 

Ali Farnam
1
 

Abstract 

Specialists use the term of relapse disorder to describe addiction. In recent years, in spite of lots of 

endeavor for treatment of drug dependence, there is a growing treatment failure. Attitude, beliefs and the 

other cognitive dimensions have important role in this domain. The present research aimed to investigate 

the role personality characteristics in stress and its comparison between individuals dependent on 

synthetic and opioid drugs with relapse. 

The method of this descriptive study was casual- comparative and predictive. The sample consisted of 

240 individuals ( 120 synthetic and 120 opioid drugs) selected by convenience sampling. Research 

instruments were Goldberg Personality Traits (1999) and Mymvra and Gryfs Stress Scale (2004). In order 

to analyze data, Pearson correlation Coefficient, Stepwise regression and Multivariate Analysis of 

Variance (MANOVA) were used.  

The results showed that among personality characteristics, neurotism is a positive predictor of stress and 

conscientiousness, extroversion and neurotism were negative predictors of stress in individuals dependent 

on synthetic and opioid drugs with relapse. The results of Multivariate Analysis of variance revealed that 

there is significant difference between two groups in terms of stress and individuals dependent on 

synthetic drugs experience more stress. 

Addiction psychotherapists’ attention to personality characteristics of individuals dependent on synthetic 

and opioid drugs cause these individuals experience less stress and prevent them from relapse. 

Key Words: Personality characteristics, Stress, Synthetic and Opioid Drugs, Relapse 
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    مقدمه

های علمی و  پیشرفتوجود های دور در جوامع مختلف بشری وجود داشته و در حال حاضر نیز با  ای است که از زمان اعتیاد پدیده

بلکه آسیب اجتماعی اعتیاد تنها جنبه شخصی و فردی ندارد،  .افزایش شعور و آگاهی مردم، همچنان در حال گسترش است

آور  های اخالقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز آثار زیان روان افراد در جنبهعالوه بر تهدید جسم و شود که  محسوب می

  کند گونه بیان می های اعتیاد را این ویژگی(  22 )  سازمان بهداشت جهانی(. 811 احمدوند،)نهد  ناپذیری بر جای می جبرانو 

نیاز به مصرف یک ماده شیمیایی که عدم مصرف آن سبب ایجاد حاالت غیرعادی در بدن گردیده و برای معتادین : الف

وابستگی جسمی و روانی به : تمایل به افزایش تدریجی میزان مصرف دارو جهت کسب لذت و آرامش، ج: شود؛ ب تحمل می غیرقابل

 .(811 سهرابی، )دهد  عتاد دست میبه م خوشی که بعد از استعمال دارواحساس : دارو؛ د

در کشورهای های اخیر  در سال. کنند ره شروع به مصرف مواد میتعداد زیادی از افراد وابسته به مواد پس از ترک اعتیاد دوبا

رمان های مختلفی را در پیشگیری و د ها و روش مدلها،  پیشرفته متخصصان بهداشت روانی و مؤسسات آموزشی و درمانی نظریه

با وجود این، هنوز شیوه درمان قطعی برای آن . اند س از ترک اعتیاد ابداع، آزمایش و تجربه نمودهپاعتیاد و پیشگیری از بازگشت 

ود که توان امیدوار ب که فرد وابسته، مصرف مواد مخدر را برای مدتی طوالنی قطع نماید، نمی حتی پس از آن. یافت نشده است

درصد معتادانی که  12تا  2 دهند  ها نشان می بررسی(. 818 نژاد،  فرنام، برجعلی، سهرابی و فلسفی) نگیردمصرف مواد را از سر 

دلیل به مصرف مجدد مواد روی  طور ناگهانی و بی فراد بها معموالً(.  81 فرنام، )شوند  گیرند دچار بازگشت می تحت درمان قرار می

 بک،)باورها و سایر ابعاد شناختی در این زمینه نقش مهمی دارند  ها، شوند نگرش مواد میطور فعال درگیر مصرف  آورند بلکه به نمی

در فرایند ساز پدیده بازگشت توجه خاص شود از میان ابعاد مختلف درگیر  باید به علل زمینه لذا. (118 ، وایت، نیومن و لیس

تنیدگی به . مصرف و وابستگی به مواد دارد فظ موقعیت سوءمهمی در بازگشت مجدد بیمار پس از درمان، ح نقش 8تنیدگیاعتیاد، 

امکانات کنونی وی  ها و شود و این شرایط با ظرفیت رو می شود که فرد در محیط کار یا زندگی با آن روبه شرایطی گفته می

 (.114  ،4الزاروس و فلکمن)کند  های درونی می و او را دچار عدم تعادل، تعارض و کشمکشهماهنگی ندارد 

تواند بازگشت مصرف را در افرادی که در حال ترک هستند  های مرتبط با مواد، می دریافتند که استرس و نشانه( 2 2 )  بانا، بک، دو و سی

فشارهای زندگی . تواند به رشد اعتیاد، افزایش مصرف و به بازگشت منجر شود استرس می(  81 )پورسیدموسایی، موسوی و کافی . ایجاد کند

 .باشد اعتیاد بلکه عاملی هم برای بازگشت به مصرف مواد می تنها یک عامل خطر در رشد نه

نقش دارند، از میان عوامل  اعتیاد و همچنین بازگشت به  در تنیدگیه فردی، جسمی، ژنتیک و اجتماعی عوامل متعددی ازجمل

الگوی نسبتاً پایدار از شخصیت عبارت است (. 812 عرفانی و پورسینا، )را برشمرد   های شخصیتیویژگی توان فردی، نیز می

با (.  81 ؛ ترجمه سید محمدی، 1فیست و فیست)بخشد  ای به رفتار افراد دوام می هایی که تااندازه ها و یا ویژگی صفات، گرایش

-رواناند از  شده است که عبارت عامل برای شخصیت در نظر گرفته  های شخصیت،  گسترش رویکردهای نظری در مورد ویژگی

تنش،  اضطراب، ینژندی به تمایل برای تجربه روان . و وظیفه مداری  توافق پذیری ،2 تجربه در ، گشودگی1گرایین، برو1نژندی
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2 - Beak, Wright, Newman & Liese 

3 - Stress 

4 - Lazarus & Folkman 

5 -Banna ،Back ،Do & See 

6 - Personality traits 

7 - Fist & Fist 

8 - neuroticism 

1- extraversion 

2- openness to experience  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


، مهربانی تمایل به مثبت بودن، قاطعیتگرایی به  برونشود؛  یرمنطقی و افسردگی اطالق میرویی، تفکر غ کم خودمحوری، خصومت،

شود؛ دلپذیر بودن، تمایل  فکری و نوآوری اطالق میروشن ی به کنجکاوی، هنرنمایی،پذیر شود؛ انعطاف و اجتماعی بودن گفته می

در نهایت  شود و در نظر گرفته میبرداری و فداکاری  فرمانبرای گذشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتمادورزی، همدلی، 

شناس،  حق)شود  قلمداد میگرایی  اری و منطقد خویشتن دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، عنوان تمایل به سازمان پذیری به مسئولیت

 811.) 

 ، عدم بازداری رفتار، مواد مخدر عموماً در چند بعد شخصیت ازجمله تکانشگریشده افراد وابسته به  های انجام شطبق پژوه

این عوامل با تنیدگی آمیزی و مقبولیت با افراد عادی متفاوت هستند که  گرایی، مردم آزردگی پذیری باال، روان بدبینی، تحریک

، 8کوین، اسونسن و رونسویل)های شخصیتی ناسازگارانه برخوردارند  کنندگان از خصیصهمصرف عالوه بر این سوء. رابطه دارند

طور معناداری در عوامل مقبولیت و  کنندگان مواد به  مصرف نشان داد سوء( 2 2 ) 4نتایج پژوهش دوبی، اروا، گوپتا و کومار (. 22 

گرایی نمره باالتری کسب کردند ولی در بعد گشودگی در  آزرده گرایی و روان های برون تر و در عامل شناسی نمره پایین هو وظیف

  .تجربه تفاوت معناداری ندارند

ی آن در دو گروه  های شخصیت در تنیدگی و مقایسه آمده تاکنون تحقیقی که به بررسی نقش ویژگی عمل اساس جستجوهای به بر 

گونه که اگر مشخص گردد که این  بدین. سنتی دارای بازگشت بپردازد مشاهده نشده است وابسته به مواد مخدر صنعتی و افراد

لذا سؤاالت پژوهش به  .کاربست گیری از بازگشت به ها را برای پیش توان این یافته ها با بازگشت به اعتیاد مرتبط هستند می مؤلفه

 :گردد این صورت ارائه می

بینی  های شخصیتی، تنیدگی را در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی دارای بازگشت پیش های ویژگی مؤلفه کدام- 

 کند؟ می

 های شخصیتی و تنیدگی در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و سنتی دارای بازگشت تفاوت دارد؟ آیا ویژگی - 

 روش     

کننده به  تمام افراد مراجعهمتشکل از ، ی آماری این پژوهش جامعه. بین بود ای و پیش مقایسه های پژوهش توصیفی از نوع علی وشر

بار بازگشت به مصرف   بودند که تحت درمان بوده و حداقل  814 - 81 های ترک اعتیاد شهرستان زاهدان در سال  درمانگاه

 (نفر سنتی 2  نفر صنعتی و  2  )نفر  42 شامل  حاضر  طالعه در پژوهشموردم ی نمونه. اند سنتی داشته مواد مخدر صنعتی و

صورت  بهبودند که باران شهرستان زاهدان  و روش، هاتف، فردای روشن، تله سیاهکننده به مراکز ترک اعتیاد س از معتادان مراجعه

 .گیری در دسترس انتخاب شدند مونهن

(  11 )  گویه است که توسط گلدبرگ 2 شامل  نامه پرسشاین : های شخصیتی ی ویژگی نامه پرسش - : ابزار پژوهش

. ی مثبت و منفی وجود دارد گویه 2 در این پرسشنامه برای ارزیابی هر یک از پنج عامل بزرگ شخصیت . شده است طراحی

  ی کامالً درست نمرهی های مثبت با انتخاب گزینهای است که در مورد گویه درجه ها بر اساس مقیاس پنجبندی این ویژگی درجه

 2 ی اکتسابی و حداقل نمره 2 ی آزمودنی در هر عامل حداکثر نمره. گیردتعلق می  ی ی کامالً نادرست نمرهو با انتخاب گزینه

 .باشد می
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ن بیه  پاییایی آزمیو  . شیده اسیت   نامه در پژوهش خرمایی در گروهی از دانشجویان دانشگاه شییراز بررسیی   روایی و پایایی این پرسش

، 11/2، 11/2گرایی بیه ترتییب    پذیری و برون مداری، توافق نژندی، گشودگی در تجربه، وظیفه ی آلفای کرونباخ برای ابعاد روان شیوه

نامیه   کننده روایی مطلوب پرسش ها بیان که یافته شد محاسبهروایی آن نیز از طریق تحلیل عاملی . آمد دست به 11/2و  12/2، 12/2

، 11/2نژنیدی   برای عامل روان ضرایب آلفا. حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد در پژوهش. بود

  .شده است محاسبه 11/2گرایی  و برون 1/2 پذیری  ، توافق12/2مداری  وظیفه ،4/2 گشودگی در تجربه 
آیتم دارد و هر آیتم بیر   4  . طراحی شده است( 224 )  گریفثرا و میمو نامه توسط  این پرسش : ادراک شده تنیدگیمقیاس  - 

، 2ها به ترتییب نمیره   این گزینه. شودپاسخ داده می( هرگز، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)ای  درجه اساس یک مقیاس لیکرتی پنج

کیه شیامل   تنییدگی  راک منفی از خرده مقیاس اد)سنجد شده دو خرده مقیاس را می مقیاس استرس ادراک. گیرندمی 4و  8،  ،  

را در  8 و  2 ، 1، 1،  ،  ، 4هیای  کیه آییتم  تنییدگی  مثبت از   شود و خرده مقیاس ادراکمی 4 و    ،   ، 4، 8،  ،  های آیتم

در پیژوهش  (.  81 زمیانلو،  )بود  2/ 1و عامل دوم  18/2ضریب آلفای کرونباخ عامل اول  در پژوهش میمورا و گریفث(. گیرد برمی

 .به دست آمد 12/2و  2/ مثبت به ترتیب تنیدگی منفی و های  ضریب آلفای کرونباخ  برای زیر مقیاسحاضر، 

     ها یافته

 . مجرد بودنددرصد   8و  متأهل درصد 1 همچنین . زن بودنددرصد  1 مرد و  درصد 18نفری مورد تحقیق  42 ی  نمونهکل از 

و از کارشناسی ارشد بودند درصد   درصد کارشناسی و  1، یپلمد فوقدیپلم و درصد   8زیر دیپلم، درصد  1 از نظر تحصیالت، 

 . هزار در ماه داشتند 22 -22 درآمد کننده  افراد شرکت درصد   1درآمد  لحاظ

 .دهد سنتی نشان میراف معیار  را در گروه صنعتی و وهش شامل میانگین و انحهای توصیفی متغیرهای پژ یافته  جدول 

 

 گروه صنعتی و سنتیدو در متغیرهای پژوهش  های توصیفی یافته:  جدول 

ها زیر مقیاس صنعتی سنتی  متغیرها 

   میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 

های  ویژگی

 شخصیت

گرایی برون   /81  /1    /8   /41  

  /4  1 /81   8/4  8 /81 پذیری توافق   

 1/1  1 / 1   1/1  14/ 1 مداری وظیفه   

 1/  21/81  4 /4  2 /42 نژندی روان   

8 /    /82    /   8/82 گشودگی در  

 تجربه

 8/4  84/    1/  2 /1   تنیدگی مثبت 

2 /1   /   تنیدگی  تنیدگی منفی   / 2  /11 

 

نژندی و در متغیر تنیدگی  مربوط به بعد روانهای شخصیتی، بیشترین میانگین  گروه صنعتی و سنتی در ویژگیدر   طبق جدول 

 .بیشترین میانگین مربوط به بعد تنیدگی منفی  است

 (. جدول ) استفاده شده است گام به گامرسیون های شخصیتی در تنیدگی دو گروه صنعتی و سنتی از رگ جهت بررسی نقش ویژگی

 

                                                           
1 - Mymvra & Gryfs 
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  یتشخصهای  ویژگی بر اساس مثبتبینی تنیدگی  یشپجهت  گام به گامنتایج رگرسیون :  جدول 

متغیر  ها گام ها گروه

 بین پیش

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

 شده تعدیل

ضریب 

استانداردشده 

 (بتا)

سطح  tنسبت 

 معناداری

 Fنسبت 

 (درجه آزادی)

  صنعتی

 

  

-روان

 نجورخویی 

 

  /2 

 

 

21/2 

 

 

2 /2 

 

 

  /2- 2 /8- 228/2 

 

  /1 

 ( و1  )

رنجورخو روان سنتی

 یی

8 /2 

 

 

  /2 

 

 

  /2 

 

 

8 /2-  8/4- 22 /2 

 

21/ 1 

 ( و1  )

 

 درصد 1( ابعاد شخصیت) رنجورخویی حاکی از آن است که در گروه صنعتی در گام اول روان  جدول  گام در به نتایج رگرسیون گام

، صنعتی] ییروانجورخوبنابراین ؛ کند میبینی  ربوط به تنیدگی مثبت را پیشتغییرات ماز  درصد   گروه سنتی در و 

2 /2>p،  /2-= β 2/ 2 ،سنتی و>p،8 /2-= β]  منفی برای  ی کننده بینی با تنیدگی مثبت دارد و پیش معنادارارتباط منفی و

 .شود تنیدگی مثبت محسوب می
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  یتشخصهای  بر اساس  ویژگی  منفی بینی تنیدگی جهت پیش گام به گامنتایج رگرسیون : 8جدول
-متغیر پیش ها گام ها هگرو

 بین

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

 شده تعدیل

ضریب 

استانداردشده 

 (بتا)

نسبت 
t 

سطح 

 معناداری

نسبت 
F 

درجه (

 (آزادی

تغییرات 

 ضریب تعیین

   صنعتی

 

 41/2 گرایی برون

 

 

  /2 

 

 

  /2 

 

 

41/2- 11/ - 22 /

2 

 

 2/88 

و1  )

 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنتی

 

 

/ 22 -1/ 1 -1/2  88/2 84/2 1/2  مداری وظیفه  

2 

18/   

( ،  1) 

84/2 

 

  

 

 مداری وظیفه

 

رنجورخو روان

 یی

 

  /2 

 

81/2 

 

 

81/2 
 

  /2- 
 

1 / - 
 

22 /

2 

2 /8  

( ،  1) 

 

 

24/2  

  

  2/2  

  /   

22 /

2 

 

 

8 

 مداری وظیفه

 

رنجورخو روان

 یی

 

 گرایی برون

 

 

 4/2 

 

 

4 /2 

 

 

42/2 

84/2-   /8- 22 /

2 

 

11/   

(8،   ) 

 

28/2 

 2/2 11/

  

22

 /2 

 4/2- 4 /

 - 

22

 /2 

 

درصد    ( ابعاد شخصیت)یی گرا حاکی از آن است که در گروه صنعتی در گام اول برون 8جدول  در گام به گامنتایج رگرسیون  

 همچنین در. با تنیدگی منفی دارد منفی و معناداری ارتباط( p،41/2- = β<2/ 2)گرایی  برون کند بینی می یشپتنیدگی منفی را 

 در گام دوم. کند بینی می تنیدگی منفی را پیش درصد 84تنهایی  به( ابعاد شخصیت)داری م گروه سنتی در گام اول بعد وظیفه

سوم  در گامد و کن بینی میتنیدگی منفی را پیش درصد 4 تنهایی بهدرصد و  81هم  مداری روی همراه وظیفه بهرنجورخویی  روان

مداری  وظیفه. کند می  بینی را پیشتنیدگی منفی درصد  8تنهایی  درصد و به  4گرایی به همراه دو متغیر قبلی  رونب

(2 /2>p,84/2- =β) ،گرایی  برون(2/ 2>p,  4/2- =β )ییرنجورخو ارتباط منفی و روان (2/ 2>p,  2/2=β ) ارتباط مثبت و

مثبت  ی کننده بینی رنجورخویی پیش منفی و روان ی کننده بینی گرایی پیش مداری و برون وظیفه. معناداری با تنیدگی منفی دارند

 .برای تنیدگی منفی هستند

 

 استفاده شد  روش تحلیل واریانس چند متغیریاز  یو سنتدر دو گروه صنعتی  شخصیت و تنیدگیتعیین تفاوت ابعاد برای 

های  مفروضه یکی از. آمده اطمینان کرد دست رعایت گردد تا بتوان به نتایج بههایی  در این نوع تحلیل باید مفروضه(. 4جدول)

                                                           
1 - Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
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  باشد که بدین منظور از آزمون باکس کوواریانس می-واریانسهای  آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، بررسی همسانی ماتریس

بیشتر است لذا  2/ 2میزان معناداری آزمون باکس از [. = P , 4 /1F= ,  /   Box's M= 2/ 21>2/ 2]استفاده شده است 

 .باشد ها همگن می شود که ماتریس واریانس کوواریانس نتیجه گرفته می

از یک از متغیرهای  آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ. استفاده شد  گروه از آزمون لوینبرای بررسی همگونی واریانس دو 

=  /  , P=81/2 <2/ 2 ،شخصیتهای  ویژگی و F( و81 =)P , 1/ 1=4/2 2<2/ 2، تنیدگی] دار نبود لحاظ آماری معنی

  .شدها نیز تأیید  مفروضه همگونی واریانس نیبنابرا؛  [F( و81 )

 (α=2/ 2) درصد  1های چند متغیری یعنی المبدای ویلکز در سطح اطمینان  هآمار. سوم همگنی ضرایب رگرسیون استمفروضه 

گنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار میبنابراین مفروضه هم. (=P, 2/  F=,1 /2wilks’lambda >2/ 2)باشد  دار نمیمعنی

 .مجاز به استفاده از این آزمون آماری هستیم نیبنابراهای تحلیل واریانس چند متغیری،  توجه به برقراری مفروضهبا . باشد

= 2/ 1]باشد  دار می معنی( α=2/ 2)درصد  11آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی المبدای ویلکس در سطح اطمینان 
2 ,22 /2›P 

, 2/  F= .]داری وجود دارد دهد که حداقل در یکی از متغیرها بین دو گروه تفاوت معنی آماره ویلکس نشان می . 

 

 و تنیدگیهای شخصیت ویژگی هایهای دو گروه در مؤلفهبرای بررسی تفاوت چند متغیره تحلیل واریانستجزیه و نتایج : 4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 تمجذورا

F  سطح

 معناداری

مجذ

 اتا ور

های  ویژگی

 شخصیت

12/ 2    12/ 2  1 /   1/2 24 /

2 

/221 2/ 22   /1    2/4      2/4  تنیدگی

2 

 

شخصیت تفاوتی  های ویژگیدر صنعتی و سنتی تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه  4نتایج جدول با توجه به  

 .کنند در دو گروه تفاوت معناداری دارد و افراد وابسته به مواد صنعتی تنیدگی بیشتری را تجربه می وجود ندارد اما از نظر  تنیدگی

 و نتیجه گیری بحث

و سنتی ی آن در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی   های شخصیت در تنیدگی و مقایسه ویژگی  این پژوهش باهدف بررسی نقش

 ی کننده بینی رنجوری پیش های شخصیت، روان که از ابعاد ویژگینتایج مربوط به سؤال اول نشان داد . دارای بازگشت انجام شد

تنیدگی منفی در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتی و  ی کننده ینیب شیپرنجوری  گرایی و روان مداری، برون و وظیفه مثبت تنیدگی

 8، هارن و میشل(811 )راهان، کجباف، نوری، زارعان و نقشینه  نیکاین یافته با بخشی از نتایج . است سنتی دارای بازگشت

توان  در تبیین این یافته می. باشد میهمسو  (818 ) محسنی، توحیدی و باقری، (812 )، کاظمینی و مدرس غروی (228 )

صورت منفی هستند و هیجانات منفی  بیشتر مستعد پردازش حوادث بهرنجور، از لحاظ شناختی  چنین بیان نمود افراد معتاد روان

این افراد  به . دهد ها را افزایش می منفی آن همین مسئله سطح تنیدگی .(811 راهان و همکاران، نیک)کنند  بیشتری تجربه می

ازحد معمول  فشارهای روحی بیشصورت منطقی فکر کنند و دچار  توانند به ها صورت گرفته است نمی علت آسیبی که در روان آن
                                                           

1 - Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

2 - Levene's Test for Equality of Variances 

3 - Haren & Mitchell 
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نگرند این  عنوان تهدید می به حوادث پیرامونی بهافراد معتاد . شود استرس مثبت کمتری تجربه نمایند باعث میاین امر  که شوند می

 .شود ها می های متعدد آن ها باعث رکود و بازگشت نوع نگرش و همچنین سطح تنیدگی منفی زیاد آن

یاب و دارای  خلق، دوست رو، خوش خنده. دهند ناپذیری از خود نشان می باالیی از شادی، عالقه و خستهگرا سطوح  افراد برون

گرایی معتادین  شود تنیدگی منفی کمتری تجربه کنند اما برون این عوامل باعث می(.   81 خرمایی،)های مثبت هستند  هیجان

های  حمایت افراد معتاد. برسند نظر  ی، ساکت، تنها و منزوی بهشود که این افراد خجالت پایین است که این ویژگی سبب می

کنند و از طرف دیگر جرأت و جسارت کمی در مسائل زندگی از جمله ترک مصرف مواد  اجتماعی کمی برای ترک مواد کسب می

هایشان به مصرف مواد گرایش پیدا  تنهاییها برای رفع این خألهای روانی و  آن. شان در این زمینه تردید دارند دارند، به توانایی

هایی مانند عدم احساس  شناسی پایین به دلیل ویژگی ی وظیفه افراد با خصیصه. شوند های مکرر می کنند و دچار بازگشت می

شناسی  هافراد معتاد با وظیف. گیری تنیدگی منفی زیادی دارند یمداری و محتاط نبودن در تصم کفایت، نامرتب بودن، عدم خویشتن

 .آورند ها در برابر مصرف مواد پایین است و در نتیجه به مصرف مجدد مواد روی می های آن توانایی کنترل تمایالت و تکانه ،پایین

تنیدگی از نظر  اوتی وجود ندارد اماهای شخصیتی تف یافته دوم تحقیق نشان داد که بین دو گروه صنعتی و سنتی ازلحاظ ویژگی

 های شخصیت و تنیدگی در تفاوت ویژگی نون پژوهش مشابهی در خصوصیت بررسیتاک ازآنجاکه. ت وجود داردتفاودو گروه بین 

های پیشین  کنندگان مواد مخدر مشاهده نشده است، در خصوص همسو بودن این یافته با پژوهش های مختلف مصرف گروه

های بیشتر مواد  مصرفی  افراد معتاد باشد با توجه به آسیبرسد استرس زیاد ناشی از نوع  مواد  به نظر می. ای حاصل نشد نتیجه

کند،  شناختی فرد ایجاد می های خاصی که در حوزه روان مواد صنعتی با آسیب. های بیشتری افراد دارند صنعتی طبیعتاً تنیدگی

 .از مصرف مواد صنعتی باشدلط ناشی تواند ناشی از همین باورهای غ این استرس می. دهد باورهای فرد را تحت تأثیر قرار می

کننده در تنیدگی و عدم بازگشت افراد تحت درمان  بینی تواند نقش پیش می های شخصیتی های پژوهش، ویژگی با توجه به یافته 

 داشته باشند تا با ذکرشدهی ترک اعتیاد توجه بیشتری به متغیرهای  بنابراین نیاز است که درمانگران فعال در زمینه داشته باشد؛

هایی که بتواند کمیت و کیفیت این متغیرها را ارتقاء دهند بتوان  ها و آموزش بهبود و افزایش این متغیرها با استفاده از تکنیک

 .به اعتیاد را کاهش داد فشارهای روانی و درنتیجه میزان بازگشت سطوح

 منابع

 .نور انتشارات پیام: تهران (.نشناسی و درما سبب)اعتیاد (. 811 )احمدوند، محمدعلی 

مقایسه و رابطه بین استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد افیونی و (.  81 )اهلل و کافی، سید موسی  پور سید موسایی، سیده فاطمه، موسوی، سید ولی

 .1-  ، ( 4 )  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد .صنعتی

 81-41، ( 4) 4 ،مجله اندیشه و رفتار. شده تجدیدنظرهنجاریابی آزمون شخصیتی نئو فرم (. 811 )، حسن شناس حق

 .ی دکتری، دانشگاه شیراز رساله. های شناختی یادگیریگیری انگیزشی و سبک های شخصیتی، جهتبررسی مدل علی ویژگی(.  81 )خرمایی، فرهاد 

نامه کارشناسی ارشد  پایان. انرژی و استرس در بیماران مبتال به افسردگی عمده و افراد سالم  های مرتبط با چرخه نمقایسه بیان ز(.  81 )زمانلو، خدیجه 

 . چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 .14 - 1 ، (  ) 1، شناسی مجله روان. افراد عادیبررسی میزان سالمت روان و تنیدگی در معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و (. 811 )سهرابی، نادره 

 .18-11، (  ) 1. نامه اعتیاد پژوهی فصل ،رخ شخصیتی معتادان گمنام و غیر گمنام زندانی مرد مقایسه نیم(. 812 )عرفانی، نصراله و پورسینا، محمد 

، (  ) 1، اعتیاد پژوهی. ای در افراد وابسته به مواد افیونی های مقابله اثربخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت(.  81 )فرنام، علی 

81-  . 

در پیشگیری ( MBRP)آگاهی  یه ذهناثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پا(. 818 )نژاد، محمدرضا  فرنام، علی، برجعلی، احمد، سهرابی، فرامرز و فلسفی

 .12-11، (  ) 4، شناسی بالینی نامه مطالعات روان فصل. ای در افراد وابسته به مواد افیونی های مقابله از بازگشت و افزایش مهارت

طلوع . ز بهزیستی شهرستان یزدکننده به مرک بررسی علل بازگشت از اعتیاد از دیدگاه معتادین مراجعه(.  81 )زاده، حسین و حسینی، نرجس   فالح

 .1 -14، ( )  بهداشت، 
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 .انتشارات روان: ی یحیی سیدمحمدی، تهران ترجمه. های شخصیتنظریه(.  81 ) جس و فیست، گرگوریفیست، 

مجله . پزشکی مشهد های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم ی بین ویژگی رابطه(. 812 )کاظمینی، تکتم و مدرس غروی، مرتضی 
 .  -  ،  (  )   ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نامه علمی  فصل. های شخصیتی با استرس در بین کارکنان یک واحد نظامی ی سنخ رابطه(. 818 )محسنی، محمد صالح، توحیدی، افسانه و باقری، مسعود 
 .81- 4، ( )   ، سینا پژوهشی ابن

های مقابله با  های شخصیت، سبک ی ویژگی بررسی رابطه(. 811 )زارعان، الهه و نقشینه، الهام ، حمدباقر، نوری، ابوالقاسمرضا، کجباف، م نیک راهان، غالم

 .41-1 (. 4)  ، مجله زنان مامایی و نازایی ایران. استرس و سطح استرس در زنان باردار
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